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El mes de febrer
l'Entesa va presentar
una moció al Ple
Municipal sol·licitant
que l'Ajuntament de
Sabadell promogués
una investigació epi-
demiològica sobre
l'impacte en la salut
pública de les radia-
cions electromagnèti-
ques, les que emeten
les antenes mòbils. És
difícil plasmar aquí, en
quatre paraules, la
virulència de la reac-
ció de l'equip de
govern, en concret,
del regidor de Salut
de l'Ajuntament de
Sabadell, de CIU; que
va expressar "...poden
estar segurs que les
antenes de telefonia
mòbil no tenen risc, i
per tant, encara que

tinguéssim molts diners, no faríem aquest estudi...". Diu la saviesa popu-
lar que s'ha de fugir de qui emet sentències i, en aquest equip de
govern, en tenim uns quants.
L'Alcalde i la regidora de Serveis Interns, per la seva banda, van aprofi-
tar aquest tema per continuar la seva tasca de fraccionar el moviment
veïnal i aconseguir, així, aïllar les opinions crítiques. Les associacions
de veïns, sensibles al tema de les antenes mòbils, ja que recullen les
preocupacions de les famílies dels seus barris, han vist com se'ls ha
dividit, deslegitimant les decisions preses en el si de la FAV, coordina-
dora que representa moltes d'aquestes associacions. 
Així, marejant la perdiu, l'Ajuntament no dedica cap recurs a la vessant
sanitària i mentrestant, no respon a les demandes d’informació de
l'Entesa.
L'Ajuntament encara no ha fet públic quantes antenes hi ha a la ciutat,
si n'hi ha alguna sense llicència, o si totes compleixen les regulacions
de distància o de potència, i això que l'Ajuntament ha donat els permi-
sos d'instal·lació...
Darrerament el Parlament de Catalunya ha creat una Comissió d'Estudi
sobre els Efectes de les Línies d'Alta Tensió i de les Instal·lacions de
Telefonia Mòbil en la Salut de les Persones. Potser el regidor de Salut
reconsiderarà la inutilitat de la proposta de l'Entesa!

SABADELL,  CIUTAT AMB IDEES
L'ENTESA, UNA IDEA DE CIUTAT

Per a la salut no hi ha diners !

Participar, sí. Però,
i opinar?
En els primers mesos d'aquest mandat munici-
pal, vàrem escoltar centenars de vegades que
la participació era una prioritat. Després, va
semblar que la participació es concretava en
els pressupostos municipals. Grups de perso-
nes reunits en maratonianes sessions i degu-
dament assistits per professors universitaris,
decidien les prioritats de la ciutat en el proper
any i l'equip de govern es comprometia a fer
les inversions. Nosaltres, des de l'Entesa ja no
vèiem gaire clara la sinceritat de la proposta
de participació quan en un principi s'excloïa la
nostra participació, però hem seguit el tema
amb molt d'interès.
Però la proposta ha anat canviant molt subtil-
ment. El que havia de ser un pressupost parti-
cipatiu i una inversió anual, s'ha convertit en
una inversió de legislatura. Ja no cal reunir-se
cada any, ni fer el seguiment de la tasca feta,
ni comprovar si les prioritats marcades són les
que després executa l'equip de govern...
Ara, la participació consisteix a assistir a les
múltiples festes i celebracions que convoca
l'Ajuntament. Mai, com fins ara, les entitats de
la ciutat havien rebut tants targetons, cartes,
programes de celebracions, festes, trobades,
primeres pedres o darreres pedres, amb múlti-
ples firmes de regidors diversos. També reben
propostes per algun acte cultural, on el nom
del ponent o l'autor del llibre estan amagats i
dissimulats entre els noms i càrrecs de l'alcal-
de i del regidor de torn.
I si entre tanta festa i alegria, a les entitats ciu-
tadanes els queda alguna estona per dedicar-
se als seus objectius i s'atreveixen a opinar
sobre algun assumpte de la ciutat, i per casua-
litat la seva opinió no coincideix amb l'opinió
"oficial" de la casa gran, els surten respostes
de sota les pedres.
És tanta la diligència d'aquests "portaveus ofi-
ciosos", que a vegades la notícia i la resposta
ens arriben alhora. 
Des de la responsabilitat de govern caldria
entendre que el que discrepa no és un enemic,
moltes vegades és una persona de bona fe que
treballa de franc moltes hores en la millora del
benestar dels seus veïns i tingui raó o no és
obligació dels càrrecs públics escoltar les
seves opinions i no menystenir-les, ridiculitzar-
les o combatre-les.
Esperem que així sia.
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L'Entesa sap que Hisenda necessita un local més ampli i creu que
l'Ajuntament podria ajudar a trobar un solar adequat, però en cap
cas, això hauria de costar diners a la ciutat. Per aquesta raó,
l'Entesa pensa que l'equip de govern hauria de reconsiderar la
seva intenció de facilitar el solar del c. de Pi i Margall, a Hisenda.
Aquest és un solar qualificat d'equipament destinat a serveis de

la Creu Alta. Aquest barri, com molts d'altres, no es pot perme-
tre perdre un solar per a equipaments quan hi ha tantes deman-
des per cobrir: llar d'infants, Casal d'Avis, Centre de dia ...Per
últim, traslladar Hisenda a l'Eix significa continuar buidant el
centre històric de contingut. Esperem, per tant, que l'equip de
govern repensi la seva opció.

L'Entesa opina sobre el canvi d'emplaçament
del servei d'Hisenda

El passat 4 de març, l'Entesa va organitzar un debat per a pen-
sar la funció del periodisme actual. Davant de les pressions
econòmiques, polítiques o culturals, hi ha el perill que el perio-
dista s'acabi convertint en un mer transmissor de les informa-
cions gestades pels gabinets de premsa i s'oblidi el seu rol d'in-
terpretar la realitat i d'aproximar-se al màxim al ciutadà, atenent
al pluralisme existent. 
La taula rodona va comptar amb la presència de Montserrat
Minobis, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan
Botella, membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya,
Jaume Espuny, director de El 9 Punt i Joan Brunet i Mauri, pre-
sident de la Demarcació de Barcelona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. L'acte fou presentat per Olga

Jiménez, regidora de l'Entesa per Sabadell. 
Al llarg del debat es van esmentar les pressions polítiques que
tenen els mitjans públics, la precarització de la professió dels
periodistes, la inexistència del periodisme d'investigació i les
dificultats per defugir els índexs d'audiència i el volum de ven-
des. Els mitjans representen avui un gran poder i signifiquen un
dels principals agents socialitzadors i generadors de valors.
Capacitat que caldria canalitzar adientment a favor de la
democràcia. 
Des de l'Entesa pensem que no és ingenu parlar de pluralisme
en els mitjans públics ni reivindicar la funció d'incentivadors de
l'esperit crític. Cal, això sí, promoure legislació i organismes que
ho garanteixin.

L'Entesa debat sobre el pluralisme als mitjans de comunicació 

L'Entesa vol denunciar que el govern de la ciutat està fomentant
la política d'ocupar espais verds per transformar-los en aparca-
ments, ampliant els espais  dedicats als vehicles i reduint els de
vianants, com ara han fet al parc de Catalunya, en la zona de
Sant Isidor.
Durant els anys de franquisme un dels fronts de batalla de la
lluita veïnal fou el d'aconseguir places i espais verds. Ara, en

comptes de continuar avançant, s'està tornant enrera, tapant el
verd amb ciment i asfalt. 
Des de l'Entesa, reclamem el respecte per les zones verdes que
tant van costar d'aconseguir amb la lluita veïnal. Sabadell està
anant cap a un model de ciutat que és el contrari de "la ciutat
amable" que ens vol vendre la publicitat municipal. Haurem de tor-
nar a començar les lluites per les zones verdes com fa 30 anys?

Més aparcaments a zones verdes

El sábado 16 de febrero, la Entesa organizó una asamblea con
los vecinos de la Roureda para informar de las campañas reali-
zadas para facilitar la construcción de ascensores y para que
se construya una guardería al año en Sabadell. El acto también
trató el tema de las contribuciones especiales del barrio.
El acto fue presentado por Pedro Encinas, vocal de la Entesa en
el Distrito 3, y intervinieron Antoni Sorolla y Encarna Ramírez,
regidores de la Entesa y M. Antònia Bartolí, miembro del
Secretariado de la Entesa. La asamblea contó con la asistencia
de más de un centenar de personas. Después de las exposicio-
nes se abrió un turno de intervenciones a los asistentes, y la
coincidencia era total sobre la necesidad de la instalación de
ascensores con las condiciones  necesarias, algunas de las
cuales, ya fueron acordadas en el Pleno Municipal después de
varias propuestas y de una moción de  la Entesa.
Con relación a las guarderías, se hizo una explicación amplia y
argumentada de la necesidad de construir una guardería al año,
intentando ubicar una en cada distrito y, a ser posible, llegar a
tener una en cada barrio. En esta demanda hubo unanimidad
aunque algunas personas opinaron que las guarderías públicas
siguen siendo caras y que se tendría que ampliar horarios.
El punto de contribuciones especiales fue uno de los más pro-
blemáticos. Se les ha duplicado la cantidad que tienen que
pagar a muchos de los vecinos y por eso, no están de acuerdo.

Desde la Entesa se informó de los acuerdos firmados en el  año
l997, en los cuales había unanimidad.
La Entesa  valora muy positivamente esta asamblea y seguire-
mos dando soporte a todas las asociaciones y grupos de  veci-
nos  que requieran información o quieran darnos su opinión
sobre los temas que les preocupan.

Una asamblea en Roureda para hablar
de las necesidades del barrio
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L'Ajuntament de Sabadell va aprovar inicialment, el 10 de desembre del
2001, el Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà del segle XIX. De
les respostes que va tenir l'esmentat document, se'n dedueix que no hi
va haver cap mena de reflexió ni debat previ a la Taula de Patrimoni o
a qualsevol altre àmbit. L'Entesa, tot i que va valorar el plantejament
conceptual del document, va lamentar públicament aquesta manca de
diàleg i va expressar la seva decepció perquè no s'hagi articulat cap
proposta en la línia de la constitució de l’Oficina del Patrimoni tal com
s'havia plantejat feia tres anys. 
Al Pla del Paisatge Urbà, l'Entesa, com també moltes entitats ciutada-

nes, hi va presentar al·legacions i va sol·licitar que es suspengués el
procés d'aprovació, i el reiniciés de manera més sistemàtica, partici-
pativa i reflexiva. També es sol·licitava analitzar l'impacte de la sus-
pensió de llicències que havia suposat aquest procés i que es bus-
quessin solucions per evitar la paràlisi. L'Entesa valorava que la Taula
de Patrimoni era l'òrgan adequat per debatre aquest tema i que el seu
contingut s'hauria de vincular a la capacitat de l'Ajuntament de gestio-
nar-ho. 
Sembla que de moment el Pla s'està reconsiderant, esperem que en
aquesta ocasió el procés es faci amb el diàleg pertinent.

L'Entesa celebra que es reconsideri el Pla del Paisatge Urbà

Després de gairebé un any, la ciutat de Sabadell sembla que recupe-
rarà el nom d'en Pere Calders en una de les seves places.
Poca sensibilitat democràtica ha demostrat l'equip de govern de
l'Ajuntament vers un escriptor i un resistent antifeixista que va escriu-
re obres importantíssimes per a la pervivència de la nostra llengua i la
nostra literatura en els negres temps del franquisme!
És difícil d'entendre per què hem perdut un any quan des de l'Entesa

s'ha reclamat diferents vegades i, sobretot, quan els mateixos veïns de
Sant Julià, ja fa mesos que van proposar que es recuperés el nom per
a una plaça al mateix barri. 
Des de l'Entesa creiem que ja és hora d'acabar amb aquesta injustícia
i recuperar al més aviat possible el nom de Pere Calders per a la ciutat
de Sabadell i encoratgem els veïns perquè aprofitin l'ocasió per a
donar a conèixer l'obra i la vida d'aquest autor entranyable.

Plaça Pere Calders, ja!

El sábado 16 de marzo, la Entesa constató directamente las actuacio-
nes realizadas (y las prometidas y no realizadas) en los últimos tres
años en el distrito 7. A lo largo de la toda la mañana, una delegación de
la Entesa pudo escuchar a distintos grupos de vecinos y vecinas que
expresaron sus preocupaciones y con los cuales se apuntaron distin-
tas vías de solución a sus problemas.
La visita se inició en Can Roqueta con las reivindicaciones sin res-
puesta de los vecinos de la Pl. Las Chumberas. También se visitaron las
immediaciones del  nuevo gran almacén, alrededor de las cuales exis-
ten problemas de seguridad y de tráfico.
En Torre-romeu se mantuvo una reunión con el AMPA del CEIP Joan
Montllor, la cual informó de los problemas del centro y de las posibles
soluciones. La Entesa ya ha hecho las gestiones correspondientes
para encontrar una solución a sus demandas invirtiendo más recursos.
La última fase de la visita se centró en el Raval d'Amàlia donde se visi-
tó todo el barrio y se constató la peligrosidad de la carretera de Caldes
y la insalubridad del barranco que se ha convertido en un vertedero.
En este barrio está paralizado el Plan Especial de Reurbanización que
se aprobó en el mandato anterior y los vecinos no han tenido ninguna
información sobre las razones de la dejadez respecto a tan necesario
plan. La Entesa ha hecho públicas estas demandas y realizará un

seguimiento especial de este tema.
La visita no pudo completarse con el barrio de Poblenou por falta de
tiempo. Pero en breve se realizará esta visita. La Entesa ha iniciado una
tanda de visitas a todos los barrios de la ciudad para constatar en
directo sus necesidades y demandas.

El Raval d'Amàlia, promesas incumplidas

Com ja hem anat explicant en anteriors butlletins, l'Entesa s'ha fet
ressò del dèficit important que pateix la nostra ciutat en escoles bres-
sol i ha dut a terme la  campanya "Una escola bressol a l'any". La cam-
panya ha comptat amb un cicle de xerrades, conferències, taules rodo-
nes, una campanya que ha recollit més de 2.500 signatures, la presen-
tació d'una moció al Ple Municipal i un acte infantil amb l'actuació del
grup Bufanúvols. 
La moció sol·licitava que es complís el compromís electoral recollit als

programes de l'Entesa i del PSC, per tal d'elaborar un Pla d'Escoles
Bressol Públiques a Sabadell i la construcció d'una a l'any, tal com
s'havia iniciat l'any 97 amb l'Escola Bressol Joan Montllor i, posterior-
ment, l'Escola Bressol La Romànica i la de Calvet d’Estrella. La propos-
ta fou desestimada per part de l'equip de govern al·legant la responsa-
bilitat de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit.  L'Entesa ha pre-
sentat les signatures dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell a la Sra.
Carme Laura Gil, Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Per altra part, s'ha enviat una carta a l'alcalde de Sabadell
i al síndic de Greuges per exposar-los el motiu de la campanya i les
nostres demandes. 
Posteriorment, el Parlament de Catalunya ha aprovat una proposició no
de llei sobre la planificació de l'educació infantil de 0 a 3 anys i la cons-
trucció de noves llars d'infants a Sabadell. Però el text definitiu parla
de continuar desenvolupant l'educació infantil promovent la creació de
noves places de 0 a 3 anys (recordem que en 20 anys la Generalitat de
Catalunya només ha fet una escola bressol a Sabadell) i parla de man-
tenir la mateixa dotació pressupostària (totalment insuficient). També
avança que, quan es convoquin les places, la Generalitat de Catalunya
pagarà el 50% del cost de la seva construcció.
En definitiva, cap compromís en ferm ni cap calendari d'execució.
Caldrà continuar lluitant per una necessitat que és prioritària per a la
nostra ciutat i, per tant, és prioritària per a l'Entesa. 

Les Escoles Bressol, cap compromís en ferm encara!
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Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. • Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • fax: 93 745 31 27 
a/e: gm-entesa@ajsabadell.es  www.entesa.org

El dissabte 23 de març, més de cent avis varen assistir a un
berenar-tertúlia amb l'Entesa a l'Àgora, al Centre Cívic de Sant
Oleguer.  L'acte, que es va iniciar a les 6 de la tarda, va
començar amb un berenar i, posteriorment, hi varen intervenir
el Sr. Antoni Balagueró, vocal de l'Entesa al Consell de la Gent
Gran, Isidre Soler, coordinador de l'Entesa per Sabadell, i Dolors
Calvet, portaveu de l'Entesa. En cloure les intervencions es va
obrir un debat entre els assistents. Per finalitzar la vetllada es va
oferir un recital de poesies dedicades a la gent gran a càrrec de
l'APPS Pensamiento Poètico.
Les diverses intervencions vàren posar especial èmfasi en el
protagonisme dels avis i de les àvies actuals en la construcció i
la identitat del Sabadell actual i en la vàlua de la seva experièn-
cia per definir la ciutat del futur.
També es va fer palesa la mancança d'equipaments sociosani-

taris i lúdics (residències, centres de dia i casals d'avis) per
atendre les necessitats creixents d'aquest col·lectiu.
La portaveu de l'Entesa per Sabadell, Dolors Calvet, va reivindi-
car la necessitat de garantir que els solars reservats per a
aquests equipaments en el Pla General del 93 no es dediquessin
a d'altres usos i que els equipaments previstos es construeixin
garantint-ne la qualitat i evitant la massificació. Ja és sabut que
l'Entesa per Sabadell opina que el complex sociosanitari de

Sant Oleguer hauria de tenir més metres de superfície per al
Casal d'Avis i per al Centre de Dia, ja que si no es col·lapsaran
per donar servei als pisos que es construeixen a sobre. 
Els avis varen expressar les seves dificultats per trobar places
públiques de residència i els pocs recursos socials que les
administracions els ofereix.
Des de l'Entesa agraïm als avis i àvies la seva presència i les
seves opinions.

Els avis i les àvies de l'Entesa

El passat dissabte 2 de febrer, l'Entesa per Sabadell va celebrar
la seva assemblea anual, la qual va ratificar Isidre Soler com a
coordinador de l'Entesa, va fer balanç del treball fet i va servir
per organitzar-se per encarar les properes eleccions munici-
pals. L'assemblea es va dur a terme al Centre Cívic de la Creu
de Barberà i al llarg de més de quatre hores, el centenar d'ad-
herits van acordar organitzar-se en tres comissions de treball
per elaborar el programa electoral, la candidatura i per prepa-

rar la campanya electoral.  
Al llarg de la reunió es va valorar molt positivament la consoli-
dació de l'Entesa per Sabadell des del Congrés Constituient i es
va donar suport a la tasca que s'està duent a terme des de l'o-
posició a l'equip de govern de l'Ajuntament de Sabadell, basa-
da en la responsabilitat del control de la gestió i en l'elaboració
de propostes per atendre les necessitats i els dèficits actuals de
la nostra ciutat i per encarar el futur amb projectes sòlids.

L'Assemblea de l'Entesa, pasos endavant
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Entrevista amb Pas a Pas
A què es dedica l'entitat Pas a Pas?
Pas a Pas és un grup de treball a Sabadell de l'entitat Associació per a la promoció del Transport Públic (PTP) amb seu a Barcelona
que treballa per defensar i facilitar els mitjans de transport alternatius: el transport públic com el ferrocarril, el bus urbà i interurbà
i el tramvia i, per altra banda, la bicicleta i els vianants.

Quins objectius té?
Fem un seguiment del transport públic a la ciutat i les seves dificultats per millorar el seu servei i l’augment de velocitat de trans-
port. Treballem per disminuir les barreres arquitectòniques a la ciutat i estem atents als abusos que altres organismes demanden a
favor del transport privat: aparcaments, nous eixos viaris, asfaltar la ciutat,...Pas a pas vol una
ciutat amb una mobilitat més sostenible, verda i segura.

Fondre medalles Floristeries Laboratoris fotogràfics

Els tres negocis amb més futur a la ciutat


